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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia działań 

edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych do wszystkich 

mieszkańców województwa śląskiego - podczas wydarzeń społeczno-

kulturalnych - których celem jest zapoznanie z tematyką partycypacji 

społecznej w województwie śląskim oraz wiedzą o regionie i potencjałem jego 

mieszkańców, obejmująca 6 zadań. 

  

Celem realizacji zamówienia jest: 

a) Edukowanie mieszkańców województwa śląskiego w zakresie partycypacji społecznej 

w województwie śląskim oraz samorządności i kompetencji samorządu regionalnego. 

b) Zaktywizowanie mieszkańców województwa do realizowania działań oddolnych, 

podejmowania współpracy, zainteresowania obszarem jakim jest władza regionalna. 

 

 

IDEA: 

Silny region opiera się na wewnętrznych potencjałach i wyróżniających go atutach. To 

miejsce organizowane oddolnie, ukierunkowane na uczenie się i kreowanie nowych 

specjalności. Jego cechą charakterystyczną jest dialog czyli aktywny udział mieszkańców 

w procesie powstawania dokumentów planistycznych, podejmowania kluczowych decyzji i 

rozwiązywania problemów.  

W związku z tym Zarząd Województwa Śląskiego planuje przybliżyć mieszkańcom 

województwa śląskiego tematy dot. partycypacji społecznej, samorządności i kompetencji 

samorządu regionalnego.  

Działania te pozwolą na wyedukowanie mieszkańców śląskiego w zakresie świadomego i 

bezpośredniego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Umożliwią również 

zwiększenie aktywności inicjowanych przez nich przedsięwzięć, po to by wpłynąć na 

decyzje podejmowane przez przedstawicieli władz. 

 

 

ZADANIE NR 1 

Przeprowadzenie działań edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych 

do mieszkańców województwa śląskiego przy wykorzystaniu pojazdu podczas 

wakacyjnych wydarzeń społeczno-kulturalnych odbywających się na terenie 

województwa śląskiego. 
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Zadania do wykonania: 

1. Zamawiający zapewnieni zgodę Organizatorów poniższych wydarzeń na realizację 

działań pn. „Śląskie. Tu rozmawiamy” (tj. bezpłatnego udostępnienia miejsca na terenie 

wydarzenia wraz z dostępem do prądu) podczas każdego dnia obsługiwanego wydarzenia 

(20 dni). Wydarzenia te będą  odbywać się na terenie całego województwa śląskiego tj. w 

każdym subregionie. Wykonawca będzie ponosił ewentualne koszty eksploatacyjne za 

zużyte media związane z realizacją Śląskie. Tu rozmawiamy na terenie wybranych 

wydarzeń. 

 

Wybrane wydarzenia: 

Subregion północny 

•             21 sierpnia - Dożynki wojewódzkie, gmina Lipie, Kłobuck (1 dzień) 

•             27 sierpień – Żarecki Jarmark, Żarki (1 dzień) 

•             24 września – Inscenizacja bitwy pod Mełchowem, okolice Lelowa (1 dzień) 

 

Subregion zachodni 

•             2 września – 30. Festiwal SARI Muzyka Świata;  Miasteczko Westernowe 

Twinpigs, Żory (1 dzień) 

•             16-17 września – Motorokowisko, Rybnik (2 dni) 

 

Subregion południowy 

•             13 sierpnia – Tydzień Kultury Beskidzkiej, Wisła (1 dzień) 

•             14 sierpnia – Tydzień Kultury Beskidzkiej, Żywiec (1 dzień) 

•             3 września – Smaki powiatu bielskiego, Kozy (1 dzień) 

•             25 września – Skarby z cieszyńskiej trówły, Wzgórze Zamkowe, Cieszyn (1 

dzień) 

 

Subregion centralny 

•             5-7 sierpnia – OFF Festival, Katowice (3 dni) 

•             19-20 sierpnia – Tauron Nowa Muzyka, Katowice (2 dni)  

•             28 sierpnia – Pożegnanie wakacji – piknik rodzinny, Pszczyna, Skansen, 

Zagroda Wsi Pszczyńskiej (1 dzień)  

•             4 września – Dożynki Miejskie, Dąbrowa Górnicza (1 dni) 

•             10-11 września – Gwarki Tarnogórskie, Tarnowskie Góry (2 dni) 

•             2 października – PKO Silesia Marathon, Katowice lub Siemianowice Śląskie (1 

dzień) 
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Zamawiający zastrzega sobie ewentualność zmiany terminów i lokalizacji max. 4 

wydarzeń.  

 

2. Wykonawca zapewni na potrzeby realizacji zadania samochód typu camper lub 

samochód/bus dostawczy z mobilnym studiem nagraniowym w okresie realizacji 

zamówienia podczas 20 całodziennych wyjazdów na terenie całego województwa 

śląskiego przy okazji wakacyjnych wydarzeń społeczno-kulturalnych (szczegóły dot. 

miejsca i terminu wydarzeń w zad. 1 pkt. 1) zgodnie z poniższymi kryteriami.  

Samochód: 

a) rocznik produkcji co najmniej 2000 

b) wyposażenie samochodu: 

 klimatyzacja, 

 elektryczne szyby, 

 wspomaganie kierownicy, 

 poduszka powietrzna kierowcy, 

 ABS, 

 zadbany, nieposiadający żadnych śladów rdzy czy uszkodzeń mechanicznych, 

 w części kamperowej/ ładunkowej samochód wyposażony w profesjonalny sprzęt 

filmowy zgodnie z pkt 2 (studio nagraniowe gotowe do pracy w 30 minut od 

zatrzymania), 

b) charakteryzujący się dużą mobilnością pojazdu ze względu na wielkość i masę nie 

przekraczającą 3,5 tony, 

c) zapewniający bezpieczeństwo przejazdu dla min. 3 osób, 

d) obrandowany (oklejony samochód) na czas trwania wyjazdów zgodnie z pkt 6. 

e) dostosowany do przemieszczania się w różnych warunkach terenu. 

Przykłady: 
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3. Wykonawca zapewni wyposażenie części kamperowej/ładunkowej samochodu tj. 

mobilnego studia nagraniowego: 

a) tło (kolor do uzgodnienia), 

b) kamera (rejestracja video w jakości 4 K, zapis w kompresji RAW), 

c) mikrofony (mikrofon podpinany typu „pchełka” bezprzewodowy oraz dwa mikrofony 

pojemnościowe kierunkowe), 

d) rejestrator dźwięku 8 kanałowy (zapis na osobnych ścieżkach), 

e) ekrany redukujące wewnętrzne (izolacja akustyczna), 

f) oświetlenie LED-owe (6 sztuk, panel led), dostosowane do warunków oświetlenia 

nagrywanej osoby zapewniające brak efektu migotania nagranego materiału, 

g) podgląd obrazu (dodatkowy monitor – 10 cali (+/-10 %), 

h) krzesło dla osoby nagrywanej. 

Miejsce przeprowadzania wywiadu powinno umożliwić komfortową rozmowę tj. w tle nie 

będzie słychać dodatkowych, głośnych dźwięków, miejsce przeprowadzania wywiadu 

będzie zaciemnione (nie w pełnym słońcu) o temperaturze powietrza nie przekraczającej 

20 stopni (w przypadku wyższej temperatury należy zapewnić klimatyzację i/lub 

wentylator zapewniający efekt chłodzenia całego pojazdu). 

 

4. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty zw. z eksploatacją pojazdu m.in. : 

a) koszt paliwa i płynu do spryskiwaczy, 

b) koszty mycia i polerowania pojazdu, czyszczenia wnętrza pojazdu (podczas każdego 

wyjazdu należy zadbać o czystość pojazdu – wewnątrz i na zewnątrz), 

c) koszty wymiany oleju, płynu hamulcowego i innych płynów technicznych. 

d) koszty montaży, naprawy lub wymiany urządzeń nie stanowiących pierwotnego 

wyposażenia pojazdu, 

e) koszty parkingów lub garażowania, płatnych dróg i autostrad, 

f) opłaty środowiskowe, 

g) koszty czynności związanych z ubezpieczeniem lub likwidacją szkód u ubezpieczyciela, 

h) koszty napraw usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej z 

przeznaczeniem pojazdu i będących wynikiem uszkodzeń mechanicznych. 
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5. W przypadku, gdy korzystanie z pojazdu nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia bez dodatkowych opłat pojazdu zastępczego o nie gorszych 

parametrach technicznych i wyposażeniu w ciągu 24 h. 

 

6. Wykonawca zapewnieni wydruk obrandowania i oklejenie samochodu:  

a) samochód oklejony na powierzchni zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego 

projektem graficznym oraz parametrami technicznymi przekazanymi przez Wykonawcę (z 

pominięciem szyby głównej oraz szyb bocznych od strony kierowcy i pasażera), 

b) zastosowane materiały oraz techniki wykonawcze muszą gwarantować trwałość oraz 

estetyczny wygląd obrandowanego samochodu na czas realizacji zadania, 

c) okres obrandowania (oklejenia) samochodu na czas realizacji zadania. 

 

 

ZADANIE NR 2 

Przeprowadzenie działań edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych 

do mieszkańców województwa śląskiego przy wykorzystaniu Strefy Edukacji 

podczas wakacyjnych wydarzeń społeczno-kulturalnych odbywających się na 

terenie województwa śląskiego. 

Zadania do wykonania: 

1. Wykonawca zapewni Strefę Edukacji dot. regionu i partycypacji społecznej przez cały 

czas trwania wybranych wydarzeń - 20 dni, zgodnie z tymi na których będzie pojazd, o 

którym mowa w zad. 1 pkt 2 (szczegóły dot. miejsca i terminu wydarzeń w zad. 1 pkt. 

1). Wszystkie elementy składające się na strefę muszą być nowe i nieużywane.  

a) na Strefę będą się składać: 

aa) Namiot dmuchany typu pająk (przekazany na własność Zamawiającemu po 

zakończeniu realizacji usługi): 

 Ilość sztuk: 1, 

 tkanina poliestrowa o gramaturze co najmniej 300 g/m2r, 

 rozmiar: 4x4 m (+/- 10%), 

 średnica rury: 0,60 m (+/- 10%), 

 wysokość zewnętrzna: 3,00 m (+/- 10%), 

 powierzchnia użytkowa: 11 m2 (+/- 10%), 

 rozmiar wejścia (szer. x wys.): 2,65x1,80 m (+/- 10%), 

 grafika drukowana przy zastosowaniu metody cyfrowej (sublimacja lub 

solwent) oraz metody sitodrukowej, 

 możliwość wyboru ścian namiotu z oknami lub wybór certyfikowanej 

tkaniny trudnopalnej (FR), 
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 możliwość rollowania ścian bocznych namiotu celem dostępności światła 

dziennego, 

 w zestawie namiot posiada kompletny osprzęt niezbędny do użytkowania 

nośnika: system pompowania, szpilki, kotwy i linki odciągowe, młotek, 

wentylator, instrukcja obsługi, 

 namiot wraz z osprzętem zapakowany jest w pokrowiec ułatwiający 

transport, 

 zasilanie 230 v, 

 dwuletnia gwarancja obejmuje tkaninę oraz osprzęt, 

 kolor do ustalenia z Zamawiającym, 

 Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny nadruku, 

 namiot z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego. 

Przykład: 

 

 

 

bb) Ścianka tekstylna (przekazana na własność Zamawiającemu po zakończeniu realizacji 

usługi) zgodnie z poniższymi wymogami: 

 Ilość sztuk: 1, 

 rozmiar: szerokość: 220 cm, wysokość: 222 cm, głębokość: 35 cm (+/-10%), 

 konstrukcja składa się z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne 

zatrzaski, 

 medium to tkanina poliestrowa kalandrowana, zadrukowana w technologii 

ekologicznej sublimacji,  

 grafika może być umieszczona z dwóch stron ścianki, kolor 4+4 

 zadruk materiału na całości/ pełen okołodruk  metodą sublimacji w pełnym kolorze 

(zgodnie z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego), 

 możliwość prania materiału, 

 torba na zamek do spakowania całości, 
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 kompletny zestaw zawiera składaną konstrukcję, wydruki oraz torbę 

transportową, 

 gwarancja co najmniej 12 miesięcy, 

 kolor do ustalenia z Zamawiającym, 

 Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny nadruku, 

 ścianka tekstylna z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego. 

 

Przykład: 

 

cc) pufa - fotel koło (przekazana na własność Zamawiającemu po zakończeniu realizacji 

usługi): 

 Ilość sztuk: 2, 

 rozmiar: 85x105 cm (+/- 10%), 

 wykonane z odpornego na ścieranie PVC lub poliestru, 

 siedziska wypełnione granulatem, 

 drukowane cyfrowo na całej powierzchni, 

 wykonane z materiałów spełniających wymagania normy Oeko-tex Standard 100 

lub równoważnej  (zawartość substancji szkodliwych) i testowanych pod kątem 

SVHC (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy), 

 kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 

 Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny nadruku, 

 Pufa z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego. 

 

Przykład: 
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dd) pufa – kostka (przekazany na własność Zamawiającemu po zakończeniu realizacji 

usługi): 

 ilość sztuk: 2, 

 rozmiar: 50x50x50 cm (+/- 10%), 

 wykonane z odpornego na ścieranie PVC lub poliestru, 

 siedziska wypełnione granulatem,  

 drukowane cyfrowo na całej powierzchni,  

 wykonane z materiałów spełniających wymagania normy Oeko-tex Standard 100 

lub równoważnej (zawartość substancji szkodliwych) i testowanych pod kątem 

SVHC (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy), 

 kolor do ustalenia z Zamawiającym, 

 Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny nadruku, 

 Pufa z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego. 

Przykład: 

 

ee) stojak na ulotki i foldery formatu A4 (przekazany na własność Zamawiającemu po 

zakończeniu realizacji usługi):: 

 ilość sztuk: 2, 

 wymiary: wysokość: 133 cm, szerokość: 27 cm, głębokość: 36,5 cm (+/- 10%), 

 wymiar kieszeni: szerokość 23 cm, wysokość 36,5 cm, głębokość 2,5 cm (+/- 

10%), 

 wymiar złożonego stojaka: 40x30x20cm (+/- 10%), 

 ekspozytor posiada 4 kieszonki wykonane z blachy perforowanej, 

 waga: 6 kg (+/- 10%), 

Przykład: 
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ff) roll’up materiałowy tuba (przekazany na własność Zamawiającemu po zakończeniu 

realizacji usługi) zgodnie z poniższymi wymogami: 

 Ilość sztuk: 1, 

 rozmiar 200 cm (wys.) x 88,2 cm (szer.)x 39,5 cm (gł.) (+/-10%), 

 konstrukcja aluminiowa łączona za pomocą zatrzasków (typu „click”) z łukowa 

górą, 

 okrągła podstawa gwarantująca stabilność, 

 dopasowany materiał naciągany na konstrukcję, 

 materiał z dodatkiem lycra, 

 opaska silikonowa wzdłuż dolnej krawędzi materiału wpinana w podstawę, 

 zadruk materiału na całości/pełen okołodruk  metodą sublimacji w pełnym kolorze 

(zgodnie z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego), 

 możliwość prania materiału, 

 torba na zamek do spakowania całości, 

 gwarancja co najmniej 12 miesięcy, 

 kolor do ustalenia z Zamawiającym, 

 Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny nadruku, 

 Roll up z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego. 

 

Przykład: 

 

gg) leżak bez podłokietnika (przekazany na własność Zamawiającemu po zakończeniu 

realizacji usługi) zgodnie z poniższymi wymogami: 
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 Ilość sztuk: 8, 

 rozmiar 130cm x 58 cm x 3,3 cm (+/-10%), 

 wymiar tkaniny 115x43 cm (+/-10%), 

 stelaż z drewna, 

 prosty leżak bez podłokietnika z okrągłą podstawą gwarantującą stabilność, 

 kolor do ustalenia z Zamawiającym, 

 Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny nadruku, 

 leżak z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego. 

Przykład: 

 

 

b) Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego zmontowania i zdemontowania 

Strefy Edukacji (na zewnątrz obok pojazdu, o którym mowa w zad. 1 pkt 2) wraz z 

wyposażeniem podczas każdego dnia obsługiwanego wydarzenia - 20 dni (szczegóły dot. 

miejsca i terminu wydarzeń w zad. 1 pkt. 1). 

c) Wykonawca zapewni obsługę Strefy Edukacji tj. min. 4 animatorów posiadających 

wiedzę o województwie śląskim oraz działaniach związanych z partycypacją społeczną i 

samorządem; Ich zadaniem będzie edukowanie o akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”, 

przekazywanie wiedzy dot. województwa śląskiego, partycypacji społecznej, jak i 

informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w 

regionie; Animatorzy będę zachęcać i edukować uczestników wydarzeń o których mowa 

w Zadaniu 1 pkt 1 do wzięcia udziału w akcji Śląskie. Tu rozmawiamy (tj. odwiedzenia 

Strefy Edukacji i udzielenia wywiadu) poprzez realizację minimalnie jednego działania 

edukacyjnego w formie quizu dla uczestników Strefy Edukacji dot. wiedzy o regionie i 

partycypacji społecznej; Dodatkowo animatorzy powinni przeprowadzać inne działania 

edukujące w temacie województwa śląskiego i partycypacji społecznej; Animatorzy będą 

obsługiwać Strefę Edukacji przez cały czas trwania wydarzeń o których mowa w Zadaniu 

1 pkt 1; 

d) Wykonawca zapewni transport osób obsługujących Strefę Edukacji (min. 4 

animatorów) oraz rzeczy i materiałów ze Strefy Edukacji (namiot, meble, materiały 

wystawiennicze, materiały drukowane, promocyjne) podczas każdego dnia 

obsługiwanego wydarzenia - 20 dni (szczegóły dot. miejsca i terminu wydarzeń w zad. 1 

pkt. 1). Wykonawca powinien zapewnić drugi samochód do transportu wyżej wskazanych 

materiałów. 
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ZADANIE NR 3 

Przeprowadzenie działań edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych 

do mieszkańców województwa śląskiego poprzez nagrywanie wywiadów dot. 

wiedzy i spostrzeżeń na temat samorządności, partycypacji społecznej oraz 

regionu z uczestnikami wakacyjnych wydarzeń społeczno-kulturalnych 

odbywających się na terenie województwa śląskiego. 

 

Zadania do wykonania: 

1. Wykonawca zapewni realizację materiałów filmowych dot. wiedzy mieszkańców 

województwa śląskiego na temat samorządności, partycypacji społecznej, regionu etc. 

podczas każdego dnia obsługiwanego wydarzenia zaakceptowanego przez 

Zamawiającego – 20 dni (szczegóły dot. miejsca i terminu wydarzeń zad. 1 pkt. 1): 

a) materiały filmowe w postaci wywiadów z uczestnikami wydarzeń zaakceptowanych 

przez Zamawiającego (300 wywiadów): 

aa)  w mobilnym studiu nagraniowym dziennikarz będzie przeprowadzał wywiady 

z mieszkańcami województwa śląskiego uczestniczącymi w danym wydarzeniu 

(min. 15 wywiadów dziennie), 

bb) czas trwania przeprowadzonego wywiadu – min. 5 minut, 

cc) czas trwania jednego gotowego (zmontowanego) wywiadu min. 20 sekund, 

dd) każdy wywiad będzie dotyczył wiedzy mieszkańców województwa dot. 

samorządności, partycypacji społecznej, regionu etc. (pytania do wywiadu zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego), 

ee) pytania muszą być dostosowane do odbiorców (ich wieku), tj. Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Zamawiającego dwa kwestionariusze pytań skierowane 

do: 

 młodzież (13-17 lat), 

 dorośli (18+); 

Każdy kwestionariusz zawierać będzie min. 20 pytań. 

ff) gotowe wywiady (min. 300 wywiadów) przyczynią się do poznania opinii 

mieszkańców na temat województwa śląskiego, 

gg) każda osoba, z którą zostanie przeprowadzony wywiad wyrazi pisemną zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku na 

wszelkich polach eksploatacji przez Zamawiającego (treść zgody do akceptacji 

Zamawiającego); pisemne zgody zostaną dostarczone przez Wykonawcę do 

Zamawiającego; 
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b) materiał filmowy będący kompilacją najciekawszych wywiadów z każdego dnia 

obsługiwanego wydarzenia zaakceptowanego przez Zamawiającego (20 materiałów 

filmowych – po jednym z każdego dnia): 

aa) czas trwania materiału filmowego min. 2 minuty, a max. 3 minuty, 

bb) materiał musi zostać przygotowany w sposób oryginalny, dynamiczny, 

przykuwający uwagę, w oparciu o ciekawy pomysł,  

cc) muzyka w materiale filmowym powinna być pogodna, pozytywna, dopasowana 

klimatem do tematyki materiału filmowego; Zamawiający dopuszcza 

wykorzystanie ścieżki dźwiękowej  z internetowej bazy muzyki, 

dd) materiał musi zostać opatrzony planszami „czołówką” z tytułem i „tyłówką”, 

ee) projekt graficzny plansz będzie nawiązywał do linii graficznej Śląskie. Tu 

rozmawiamy. 

c) materiał filmowy będący kompilacją najciekawszych wywiadów ze wszystkich 

wydarzeń zaakceptowanych przez Zamawiającego (1 materiał filmowy - całość): 

aa) czas trwania materiału filmowego min. 5 minut, a max. 6 minut, 

bb) materiał musi zostać przygotowany w sposób oryginalny, dynamiczny, 

przykuwający uwagę, w oparciu o ciekawy pomysł, 

cc) muzyka w materiale filmowym powinna być pogodna, pozytywna, dopasowana 

klimatem do tematyki materiału filmowego; Zamawiający dopuszcza 

wykorzystanie ścieżki dźwiękowej  z internetowej bazy muzyki, 

dd) materiał musi zostać opatrzony planszami „czołówką” z tytułem i „tyłówką”, 

ee) projekt graficzny plansz będzie nawiązywał do linii graficznej Śląskie. Tu 

rozmawiamy. 

 

2. W ramach produkcji materiałów filmowych, o których mowa w zad. 3, pkt 1 ppkt b i c 

zostaną uwzględnione następujące elementy: 

a) preprodukcja – co najmniej jedno spotkania przedprodukcyjne między Wykonawcą, a 

Zamawiającym, 

b) przedstawienie koncepcji scenariusza materiału filmowego, 

c) przedstawienie koncepcji realizacyjnej materiału filmowego, 

d) produkcja, 

e) postprodukcję, montaż off-line, 

f) udźwiękowienie, 

g) wersja językowa: polska i angielska: 

 wersja polska (materiały filmowe o których mowa w zad. 3 pkt 1 ppkt  b i c), 

 tłumaczenia w języku angielskim w formie napisów (materiały filmowe o których 

mowa w zad. 3 pkt 1 ppkt b i c), 
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 dodatkowo wersja polska z polskimi napisami (materiały o których mowa w zad. 3 

pkt 1 ppkt b i c), 

h) poprawki zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

i) opracowanie planszy tzw.: czołówki i „tyłówki” wg koncepcji graficznej Śląskie. Tu 

rozmawiamy, 

j) kolaudację na etapach: off-line, director’s cut, zgranie i kolaudacja ostateczna. 

Każdy materiał filmowy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Produkcja 

wszystkich materiałów filmowych musi zostać zakończona do 5 grudnia 2016 r.  

 

 

ZADANIE NR 4 

Zapewnienie obsługi medialnej działań edukacyjnych skierowanych do 

mieszkańców województwa śląskiego podczas wakacyjnych wydarzeń 

społeczno-kulturalnych odbywających się na terenie województwa śląskiego. 

 

Zadania do wykonania: 

1. Wykonawca zapewnieni co najmniej 50 zdjęć o charakterze profesjonalnym z każdego 

dnia obsługiwanego wydarzenia zaakceptowanego przez Zamawiającego - 20 dni 

(szczegóły dot. miejsca i terminu wydarzeń w zad. 1 pkt. 1) - nadających się do 

wykorzystania jako materiał promocyjny. Fotografie mają mieć charakter artystyczny, o 

wysokiej jakości technicznej, z wykorzystaniem inwencji twórczej i różnych perspektyw, 

wykonane przez profesjonalnego, zawodowego fotografa.  

 

2. Wykonawca zapewni relację pisemną podsumowującą każdy dzień obsługiwanego 

wydarzenia, zaakceptowaną przez Zamawiającego  - 20 dni (szczegóły dot. wydarzeń w 

zad. 1 pkt. 1)  tj.: 

a) relacja zawierać będzie miejsce, datę, opis wydarzenia, opis działań w Strefie 

Edukacji, opinie uczestników udzielających wywiadu etc., 

b) jeden materiał - min. 2 tys. znaków, czcionka Times New Roman – 12, interlinia, 

c) liczba relacji - 20 relacji pisemnych. 

 

ZADANIE NR 5 

Zapewnienie materiałów drukowanych i promocyjnych niezbędnych do realizacji 

działań edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych do mieszkańców 

województwa śląskiego podczas wakacyjnych wydarzeń społeczno-kulturalnych 

odbywających się na terenie województwa śląskiego. 

 

Zadania do wykonania: 
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1. Wykonawca zapewni druk plakatów informujących o działaniu edukacyjnym pn. 

„Śląskie. Tu rozmawiamy”: 

a) ilość: 500 sztuk 

b) format: B1 70,7 cm × 100 cm (+/- 10%)  

c) kolorystyka: pełny kolor 4+0 CMYK – druk jednostronny 

d) papier kreda co najmniej 250 g/m² (+/- 10%), lakier offset dwustronnie błyszczący, 

e) Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny, 

f) pakowanie zbiorcze w tubę: na której powinna znajdować się informacja dotycząca   

przedmiotu i ilości sztuk w tubie, 

g) termin druku do ustalenia z Zamawiającym  

2. Wykonawca dostarczy wydrukowane plakaty do wskazanych przez Zamawiającego 

punktów dystrybucji (nie więcej niż 20) zlokalizowanych na terenie całego województwa 

śląskiego. Termin dystrybucji do ustalenia z Zamawiającym. 

 

3. Wykonawca zapewni druk pocztówek informujących o działaniu edukacyjnym pn. 

„Śląskie. Tu rozmawiamy”: 

a) ilość: 1000 sztuk 

b) pocztówka będzie składała się z kartonika pocztówkowego kaszerowanego 

jednostronnie naklejką, 

c) format DL 9,9 cm x 21 cm (+/- 10%) 

d) druk offsetowy (kolor 4+4), naklejka: druk jednostronny, kartonik pocztówkowy: druk 

jednostronny  

g) papier: 

 kartonik pocztówkowy – 300 g (+/- 10%) lub równoważny pod względem 

parametrów, 

 naklejka papierowa:  

- naklejka foliowana jednostronnie folią błyszczącą, 

h) każda pocztówka zawierać będzie informacje na temat akcji (jej idea etc.), 

i) pocztówka będzie „przesyłką opłaconą” tzn. będzie można wysłać ją bezpłatnie poprzez 

operatora pocztowego na terenie kraju, 

j) Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny, 

k) pakowanie: w kartonie, na kartonie umieszczona powinna być informacja dotycząca 

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

l) termin druku do ustalenia z Zamawiającym  
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4. Wykonawca dostarczy pocztówki do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu 

Marszałkowskiego Woj. Śląskiego (ul. Ligonia 46, Katowice). Termin do ustalenia z 

Zamawiającym.  

 

5. Wykonawca zapewni druk naklejek informujących o działaniu edukacyjnym „Śląskie. 

Tu rozmawiamy”: 

a) ilość: 5000 sztuk 

b) wymiar: dł. 22 cm x wys. 8 cm (+/-5%) 

c) folia walcowana, kryjąca, w wersji błyszczącej, przeznaczona do stosowania zarówno w 

pomieszczeniach jak i na zewnątrz (odporna na warunki atmosferyczne), 

d) naklejka z klejem permanentnym trwałym, 

e) kolor: w pełnym kolorze 4+0, 

f) naklejki powycinane na pojedyncze sztuki, 

g) Zamawiający przekaże Wykonawcy gotowy projekt graficzny naklejki, 

h) pakowanie: w kartonie, na kartonie umieszczona powinna być informacja dotycząca 

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

i) Terminy druku do ustalenia z Zamawiającym. 

 

6. Wykonawca dostarczy naklejki do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu 

Marszałkowskiego Woj. Śląskiego (ul. Ligonia 46, Katowice). Termin do ustalenia z 

Zamawiającym. 

 

7.  Wykonawca zapewnieni koszulki (t-shirt) dla osób obsługujących Strefę Edukacji, o 

której mowa w zad. 2 pkt 1 oraz mobilne studio nagraniowe, o którym mowa w zad. 1 

pkt 2: 

a) ilość sztuk:  35, 

b) materiał: 100% bawełny, 

c) gramatura co najmniej 145 g, 

d) dwuwarstwowy ściągacz wokół szyi z domieszką elastanu, 

e) wzmocnienie karku,  

f) luźny krój bez szwów bocznych, 

g) rozmiar, rodzaj (damska, męska) oraz kolor do ustalenia z Zamawiającym, 

h) Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny nadruku, 

i) koszulka z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego. 

 

8. Wykonawca zapewni materiały promocyjne (gadżety) dla wszystkich uczestników 

działań edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy podczas każdego dnia obsługiwanego 

wydarzenia - 20 dni (szczegóły dot. miejsca i terminu wydarzeń w zad. 1 pkt. 1): 
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a)  Tekturowy samochód typu camper do pokolorowania: 

 ilość sztuk: 1000, 

 wymiary wozu: 27 x 10,5 x 14 cm (+/- 10%), 

 wóz typu camper do pokolorowania z nadrukowanymi napisami "Śląskie”, "Tu 

Rozmawiamy" oraz logo województwa śląskiego,  

 samochód wykonany jest ze sztywnej tektury, 

 wóz można złożyć bez użycia siły i kleju, 

 do każdego wozu dołączona jest obrazkowa, prosta instrukcja składania, 

 materiał, z którego wykonana jest zabawka nie zawiera szkodliwych związków, 

ulega w 100% biodegradacji i może być ponownie przetworzony, 

 projekt do uzgodnienia z Zamawiającym, 

 pakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja 

dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

Przykład: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Torba materiałowa: 

 ilość sztuk: 500, 

 wymiary: szer. 36 cm, dł. 41 cm (+/- 10 %), 

 poszerzane dno i boki 10 cm (+/-10 %), 

 materiał: bawełna opierana /drelich opierany 320 g (+/-10 %), 

 kolor: naturalnej bawełny /ecru, 
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 Zamawiającym przekaże Wykonawcy projekt graficzny nadruku, 

 Torba z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego, 

 pakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja 

dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

Przykład: 

 

 

 

 

ZADANIE NR 6 

Produkcja i emisja spotów radiowych w mediach lokalnych informujących o 

działaniu edukacyjnym Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych do mieszkańców 

województwa śląskiego podczas wakacyjnych wydarzeń społeczno-kulturalnych 

odbywających się na terenie województwa śląskiego. 

 

Zadania do wykonania: 

 

1. Wykonawca zapewni produkcję spotu radiowego (promosa) informującego o 

działaniu  edukacyjnym pn. „Śląskie. Tu rozmawiamy”: 

a) Czas trwania spotu co najmniej 30 sekund, nie dłużej jednak niż 35 sekund. 

b) Spot ma informować o działaniu pn. „Śląskie. Tu rozmawiamy” oraz zachęcać do 

wzięcia w nim udziału. 

c) W spocie znajdzie się odnośnik do strony www i/lub nazwy profilu w social mediach na 

której można znaleźć informacje o prowadzonych działaniach. 

d) Wykonawca przygotuje co najmniej dwa scenariusze spotu do wyboru przez 

Zamawiającego. 

e) Treść wybranego spotu do akceptacji Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca zapewni emisję spotu radiowego informującego o działaniu 

edukacyjnym pn. „Śląskie. Tu rozmawiamy”: 
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a) Spot zostanie wyemitowany na antenie regionalnej stacji radiowej obejmującej 

swym zasięgiem cały obszar województwa śląskiego, której słuchalność jest na poziomie 

minimum 2,5% dla Aglomeracji Śląskiej (zgodnie z badaniem Radio Track realizowanym 

na zlecenie Komitetu Badań Radiowych lub równoważnym za okres: czerwiec-listopad 

2015 r.) oraz na antenach co najmniej 5 lokalnych stacji radiowych przy czym stacje 

te muszą łącznie docierać do co najmniej 260 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 

całego województwa śląskiego (zgodnie z badaniem Radio Track lub równoważnym, 

realizowanym na zlecenie Komitetu Badań Radiowych woj. śląskie grupa ogólna 15+, fala 

czerwiec-listopad 2015 r.) (po 160 emisji spotu w każdej stacji tj. 160 emisji na antenie 

stacji regionalnej i 800 emisji na antenach stacji lokalnych – w sumie 960 emisji). 

b) Spoty radiowe mają być emitowane od poniedziałku do piątku w prime time oraz w 

weekendy w godzinach od 6:00 do 20:00 zgodnie z przyjętymi media planami. 

c) Terminy emisji do ustalenia z Zamawiający. 

 

3. Wykonawca zapewni produkcję reportażu radiowego dot. działania 

edukacyjnego „Śląskie. Tu rozmawiamy”: 

a) Reportaż ma trwać co najmniej 5 minut, nie dłużej jednak niż 7 minut. 

b) Reportaż ma przedstawić ideę akcji, jej przebieg, efekty oraz opinie jej uczestników 

dot. pomysłu na region etc. 

c) Reportaż ma zostać wzbogacony o co najmniej 2 wypowiedzi eksperckie tj. 

przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, socjologa oraz co najmniej 3 

wypowiedzi uczestników działań „Śląskie. Tu rozmawiamy” podczas różnych wydarzeń. 

d) Reportaż musi zostać opatrzony indywidualnym tytułem nawiązującym do tematyki 

„Śląskie. Tu rozmawiamy”. 

e) Reportaż do akceptacji Zamawiającego. 

 

4. Emisja reportażu radiowego dot. działania edukacyjnego „Śląskie. Tu rozmawiamy” 

a) Zamawiający dopuszcza wyemitowanie reportażu radiowego w nie więcej niż 2 

częściach na antenie danej stacji radiowej, bez uszczerbku dla jakości i czytelności 

przekazu zawartego w reportażu. 

b) Reportaż zostanie wyemitowany na antenie regionalnej stacji radiowej obejmującej 

swym zasięgiem cały obszar województwa śląskiego, której słuchalność jest na poziomie 

minimum 2,5% dla Aglomeracji Śląskiej (zgodnie z badaniem Radio Track realizowanym 

na zlecenie Komitetu Badań Radiowych lub równoważnym za okres: czerwiec-listopad 

2015 r.) oraz na antenach co najmniej 5 lokalnych stacji radiowych (4 emisje na 

antenie stacji regionalnej oraz 20 emisje na antenach stacji lokalnych – w 

sumie 24 emisji), przy czym stacje te muszą łącznie docierać do co najmniej 260 tys. 

mieszkańców zamieszkujących obszar całego województwa śląskiego (zgodnie z 
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badaniem Radio Track lub równoważnym, realizowanym na zlecenie Komitetu Badań 

Radiowych woj. śląskie grupa ogólna 15+, fala czerwiec-listopad 2015 r.). 

c) Reportaże radiowe mają być emitowane od poniedziałku do piątku w prime time oraz 

w weekendy w godzinach od 8:00 do 19:00 zgodnie z przyjętymi media planami. 

d) Terminy emisji do ustalenia z Zamawiającym. 

 

 

Wymagania i uwagi dodatkowe: 

1. Wykonawca każdorazowo zapewnieni obsługę do realizacji działań pn. „Śląskie. Tu 

rozmawiamy”  -  20 całodniowych wyjazdów (szczegóły dot. miejsca i terminu wydarzeń 

w zad. 1 pkt.1)   (za wyjątkiem montażysty, który ma być obecny na etapie montażu 

materiałów) tj.: 

a) kierowcę, 

b) dziennikarza, 

c) operatora kamery, 

d) montażystę, 

e) fotografa, 

 f) animatora (min. 4 osoby) – tj. osobę posiadającą wiedzę na temat województwa 

śląskiego oraz działań związanych z partycypacją społeczną i samorządem (w tym 

funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego); 

 

2. Zamawiający ma prawo weryfikacji osób zatrudnionych do realizacji zamówienia w 

tym: dziennikarza, operatora kamery, montażysty, fotografa na podstawie - 

przedstawionego po podpisaniu umowy - CV oraz portfolio. 

3. Materiały filmowe w tym wywiady muszą być profesjonalnie przygotowane. Nie 

dopuszczalne jest, aby w nagraniu słychać było dźwięki zagłuszające głos rozmówcy. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją działania edukacyjnego 

„Śląskie. Tu rozmawiamy”, w tym: koszty techniczne i logistyczne związane z realizacją 

zadania podczas konkretnych wydarzeń, transportu, zakupu niezbędnych materiałów 

związanych mobilnym studiem nagraniowym, Strefą Edukacji, koszty przygotowania, 

opracowania materiałów drukowanych, filmowych i radiowych, druku i dystrybucji, 

produkcji materiałów promocyjnych dla uczestników działań, materiałów 

wystawienniczych, koszty honorariów oraz koszt przeniesienia na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tekstów, grafik, zdjęć, materiałów 

filmowych, radiowych oraz innych elementów wytworzonych lub wykorzystanych podczas 

realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z uzgodnionym i zaakceptowanym harmonogramem. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do stałego kontaktu z Zamawiającym na każdym etapie 

realizacji usługi. 

7. Po zakończeniu realizacji każdego z zadań, Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

w formie elektronicznej zgłoszenie zakończenia realizacji zadania. 

8. Realizacja każdego zadania zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. 

Ze względu na realizację działań powiązanych ze sobą, a opisanych w ramach kilku 

zadań, wystawione zostaną cztery protokoły: 

- protokół potwierdzający wykonanie Zadanie nr 1, 2 i 4, 

- protokół potwierdzający wykonanie Zadania nr 3, 

- protokół potwierdzający wykonanie Zadanie nr 5, 

- protokół potwierdzający wykonanie Zadanie nr 6. 

9. Wszystkie elementy stanowiące Strefę Edukacji (min. namiot, pufy, leżaki, ścianka 

tekstylna, roll-up, stojaki na ulotki, materiały drukowane etc.) oraz nierozdysponowane 

gadżety zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu realizacji usługi. 

10. Zakończenie usługi nastąpi w terminie do 5 grudnia 2016r. 

 

 

 


